Протокол № 3
апаратної наради при міському голові

 25 січня  2020 року                                                                    м.Шостка
        
 Нараду проводив:  міський голова  Нога М.П.
         На апаратну нараду в режимі відео зв’язку при міському голові запрошені:  заступники міського голови, керуючий справами виконкому, секретар міської ради, старости старостинських округів,  начальники відділів, управлінь міської ради, керівники підприємств, установ, організацій міста
Усього 36 осіб (список додається).
Апаратна нарада проходила у прямому ефірі. Жителі мали змогу задати запитання присутнім через Мессенджер.
Під час апаратної наради надійшло 14 запитань.
Порядок денний:
           1. Різне
СЛУХАЛИ:   
Нога М.П.
Закінчився лакдаун та сильні морози. Підприємства та організації міста працюють на розвиток громади. Протягом минулого тижня, внаслідок низьких температур, виникли 2 аварійні ситуації на теплових мережах та 3 – на каналізаційних мережах. 1 аварійну ситуацію ліквідувати не вдалося, роботи тривають.
Жук О.В.
На минулому тижні на 20% зменшилась кількість захворювань на ГРВІ. Також спостерігається зменшення хворих на Ковід. На кінець тижня зареєстровано 119 випадків захворювання. В п’ятницю взято ПЛР тести в усіх хворих, які звернулися зі скаргами на ГРВІ. Отримано 100 швидких тестів на виявлення антигену. За 15-20 хвилин можливо отримати попередній аналіз. Ведеться підготовка до вакцинації населення.
Сергєйко Н.О.
Заклади освіти та позашкільної освіти працюють  в умовах адаптаційного карантину. Учні школи №13, яка  першою взяла участь в пілотному проєкті «Нова українська школа» приступили до навчання. Температурний режим близько 20С, що відповідає нормам. Діти та вчителі в гарному позитивному настрої.
 Гребенюк Д.М.
Проводиться робота з перевізниками щодо поліпшення умов пасажирів в громадському транспорті. З 25 січня введено в дію додаткову транспортну одиницю, яка о 7.50 відправлятиметься від зупинки по вул. Некрасова. Триває робота щодо розвитку промислових підприємств на ринків збуту, над пропозиціями для включення в план ДФРР, проєктом програми соціально-економічного розвитку ШМТГ на 2021 рік.
Кошик Л.П.
На обліку в Шосткинській міськрайонній філії перебуває  1814 осіб. В січні працевлаштовано 85 безробітних. З 25 січня розпочинає роботу КП «Комбінат шкільного харчування», яке забирає 50 безробітних. Планується запуск виробництва ПП «Технологія».З 1 лютого планується організації громадських робіт на КП «Шостка-Зеленбуд». Підібрано 10 кандидатур з числа безробітних.

Доценко А.В.
Ведеться підготовка до пленарного засідання міської ради. 25 січня крайній день здачі проєктів рішень. Про час засідання постійних депутатських комісій буде повідомлено додатково.

Іщенко О.С.
Управління працювало в умовах лакдауну. Проведені 18 перевірок. Перевірені 2 дошкільні навчальні заклади,5 продуктових магазинів, ринки, промислові підприємства. Складені 4 протоколи та 3 приписи. Проводиться робота згідно скарг. Планується відновлення роботи мобільних груп з метою перевірки громадського транспорту.
Дац Н.І.
В інфекційному відділенні на стаціонарному лікуванні перебуває 40 хворих. У 28 – підтверджений діагноз Ковід 19. Тяжких хворих немає. Необхідно надалі суворо дотримуватися карантинних заходів.
Шкарін С.І.
На минулому тижні в зв’язку із значним  зниженням температури повітря  збільшилася кількість аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових  та вуличних  теплових та водопровідно - каналізаційних мережах. Підприємствами житлово комунального господарства проводились роботи по їх  усуненню.    Також комунальними підприємствами та підрядними організаціями, виконувались роботи по зимовому утриманню шляхів та тротуарів міста та старостинських округів, до цих робіт було задіяно 8 одиниць техніки. Підприємствами КП «Шостка - Міськсвітло», та КП «Шостка – Зеленбуд» виконувались роботи по демонтажу міської ялинки та святкової ілюмінації.. 
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1.ВИРІШИЛИ :

1.1.  Інформацію керівників структурних підрозділів міської ради, установ, організацій взяти до відома. 
1.2.   Старостам старостинських округів невідкладно вжити заходів щодо налагодження роботи мережі «Інтернет».
1.3.  Керівника підприємств, установ, організацій звернути особливу увагу на  підвищення якості пожежної безпеки.


Міський   голова                                                                      Микола НОГА

Начальник загального відділу                                              Тамара ЄПИК



